
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4.4: Naäman 

 

 

1. Naäman thuis 

• Een belangrijk man, maar melaats… 

• Jong meisje uit Israël geroofd door Syrische rovers – in dienst bij Naämans vrouw. 

• Meisje vertelt haar over de profeet in Samaria, die Naäman kan genezen. 

• Naäman gaat hiermee naar koning Benhadad, die hem een brief meegeeft voor de koning 

van Israël (Joram). 

 

2. Naäman naar de koning van Israël 

• Naäman neemt grote cadeaus mee en gaat op weg. 

• Joram leest de brief en schrikt! Koning Benhadad wil dat hij Naäman geneest. Maar dat kan 

hij niet! 

• ‘Ik ben toch niet God, Die doden levend kan maken…? Waarom vraagt Benhadad van mij 

om deze man te genezen? Hij probeert een reden te vinden om Israël met zijn legers aan te 

vallen…’ 

• Elisa, de profeet van God, hoort het en vraagt de koning om Naäman naar hem te sturen. 

• Naäman gaat naar het huis van Elisa. 

 

3. Naäman bij Elisa 

• Daar staat hij dan, mét zijn paarden en wagens en knechten voor het huis van Elisa. 

• Hij denkt dat de profeet wel naar buiten zal komen om zo’n belangrijke man te begroeten, 

en de Naam van de HEERE zal aanroepen en zijn hand over de zweren zal strijken en hem 

genezen. Zo zou dat in zijn eigen land gaan. 

• Maar Elisa komt niet zelf, hij stuurt een knecht. 

• Opdracht: zevenmaal wassen in de Jordaan. Het vlees, dat weg gezweerd was, zal 

terugkomen en hij zal weer helemaal rein zijn. 

• Naäman wordt boos omdat Elisa zelf niet komt en hem zo’n vreemde opdracht geeft. De 

rivieren in Syrië zijn veel schoner en mooier! En dan moet hij in zo’n vieze rivier zich 

baden? 

• Hij had wel iets heel moeilijks willen doen, maar zo simpel als zich baden… dát wil hij niet. 

• De Heere vraagt van ons niet dat we eerst allerlei dingen doen voordat we bij Hem mogen 

komen. Hij vraagt geloof! 

 

4. Naäman gaat tóch 

• Naäman vertrekt. Maar zijn knechten zijn het er niet mee eens. Ze houden van hem. Hij is 

een goede meester. 

• De knechten zeggen: als het een moeilijke opdracht was, zou u het doen. Dan moet u het 

zeker doen als u zich alleen maar hoeft te wassen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Naäman gaat naar de Jordaan en doopt zich zevenmaal onder water, zoals Elisa hem 

gezegd had. Zijn vlees komt terug en hij is weer helemaal rein! 

• Hij buigt voor het Woord van God en erkent dat hij onrein is. Doe jij dat ook? 

 

5.  Terug naar Elisa 

• Als Naäman dát ziet, keert hij met zijn hele gevolg (dat met hem meegegaan was) terug 

naar Elisa. 

• Hij belijdt: ‘Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de hele aarde dan in Israël.’ 

• Naäman biedt Elisa de mooie cadeaus aan als dank voor de genezing. 

• Maar dat wil Elisa niet! Gód heeft hem genezen, niet hij. En God doet dat uit genade, 

zonder iets terug te vragen. Hij weigert de cadeaus, ook als Naäman aandringt. 

 

6. De vraag van Naäman 

• Naäman vraagt dan om een wagen vol grond uit Israël, om mee te nemen naar zijn eigen 

land, zodat hij er een altaar op kan maken voor de HEERE. Hij wil geen offers meer brengen 

aan andere goden, alleen aan de HEERE. 

• Naäman heeft één probleem. Zijn eigen koning dient wel de afgod Rimmon. Hij moet daar 

bij zijn om de koning te ondersteunen. 

• Hij vraagt om vergeving daarvoor, omdat hij het zelf niet wil, maar het wel moet doen in 

dienst van de koning. 

• Elisa antwoordt: ‘Ga heen in vrede’. Een groet, die men veel gebruikt. Naäman vertrekt van 

daar.  

• Of het hem vergeven werd? We weten het niet precies. Wel weten we, dat de HEERE zijn 

hart kent en weet of hij écht de HEERE dient. 

• Hou jij van de HEERE met heel je hart? 

 

7. Gehazi bij Naäman 

• Gehazi, de knecht van Elisa, ziet Naäman gaan en zegt tegen zichzelf: ‘Mijn heer heeft niet 

eens de cadeaus van hem aangenomen!’. In zijn hart is begeerte naar rijkdom. 

• Hij besluit om Naäman te volgen en cadeaus van hem te vragen. Hij zweert zelfs bij de 

Naam van God, voordat hij zondigt…! 

• Als Gehazi bij Naäman komt, vraagt Naäman of alles goed is. 

• Gehazi verzint een leugen: Elisa stuurde hem, omdat ze onverwacht twee bezoekers kregen 

(van de profetenschool). Hij vraagt om cadeaus voor deze mensen. 

 

8. Gehazi bestraft 

• Naäman geeft hem meer dan hij vraagt. 

• Gehazi verbergt de cadeaus in een huis, voor hij naar Elisa gaat. 

• Elisa zegt: Waar kom je vandaan? Gehazi liegt: Ik ben nergens geweest… 

• Lieg jij wel eens? Doe je wel eens dingen, waardoor mensen slecht over de HEERE denken? 

Dat zijn zonden, die de Heere zal straffen als je Hem niet om vergeving vraagt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maar Elisa weet wat hij gedaan heeft. De HEERE heeft hem dat laten zien. 

• Elisa bestraft Gehazi voor zijn grote zonde. Door die zonde lijkt het net, of de HEERE geld 

vraagt voor de genade die Hij geeft.  

• Gehazi krijgt als straf de melaatsheid van Naäman. Ook zijn nageslacht zal melaats zijn… 

 

Slotzinnen 

Of ga je met al je zonden en problemen naar God toe en belijd je dat Hij de énige ware God 

is? Vraag je Hem om vergeving van je zonden door de Heere Jezus? Hij wil je zonden 

vergeven. Als je Zijn kind bent, is God in de hemel ook jouw Vader.   

 

 


